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Resursgruppen 
Resurspersoner har under året varit Ingemar Andersson, Lennart Gustavsson, Åke Rytteblad och 
Gunnel Thunberg.  

Personal                          
Åsa Fröberg har sedan september månad arbetsprövat på Minnesbiblioteket 3 dagar i veckan och 
har främst varit sysselsatt med registrering av inkomna böcker. Hon har gjort en mycket värdefull 
arbetsinsats och stöttat både måndagsgruppen och onsdagsgruppen i deras arbete med att sortera 
inkomna böcker. 

Medlemmar – medlemsorganisationer 
Vid verksamhetsårets slut hade Minnesbiblioteket 87 enskilda medlemmar och 19 medlemsorgani-
sationer vid årets slut. 

Styrelsesammanträden, konferensdag och årsavslutning 
Styrelsen har genomfört 8 protokollförda styrelsemöten samt studiebesök den 7 juni 2017 i Jonsered 
och på Partille Arena. Vårplaneringen inför 2018 genomfördes den 18 december i Minnesbibliote-
kets lokaler och avslutades med en gemensam lunch på Restaurang Trappan. 

Årsmötet 2017 
Den 15 mars genomfördes vårt årsmöte i ABF:s lokaler i Folkets Hus. Mötet besöktes av ca 30 per-
soner. Till mötesordförande valdes Hans Aronsson, som har lång erfarenhet som region- och kom-
munpolitiker. Han var också inbjuden för att tala om sina och Göteborgsgruppens förberedelser och 
tankar inför Partikongressen och han gav oss också sin bild av den politiska situationen i landet. 
Ingemar Andersson avgick som ordförande efter 22 år på samma post och avtackades med blommor 
och present.  



                                                                                                                    
Samarbete med ABF 
Minnesbiblioteket har ett mycket gott samarbete med ABF Göteborg. ABF hjälper oss med hyran 
för våra lokaler och låter oss också disponera Ralph Utbult som resurs när det gäller bl.a. IT. Vi får 
också disponera ABF:s konferensrum i samband med våra medlemsmöten. 

Minnesbibliotekets diskussionsklubb 
Som en viktig del i medlemsvården och möjligheten att skaffa nya medlemmar till biblioteket har 
studiecirkelverksamheten med skilda böcker och teman fortsatt. Eftersom utvecklingen av studie-
cirkeln varit sådan att vi har skiftat ämne från gång till gång har vi ändrat namn till att benämna oss 
som en diskussionsklubb. Under våren hade vi 7 träffar på onsdagseftermiddagarna: 
Den 18 januari talade Pelle Berglund om August Palm i Göteborg. 
Den 2 februari talade vi om Brödupproret utifrån Gösta Carlsons bok. Vi diskuterade också om att 
försöka genomföra en aktivitet fredagen den 5 maj för att högtidliggöra 100-årsminnet av Brödupp-
roret. 
Den 15 februari och 1 mars talade Endrick Schubert om tysk socialdemokrati före 1933. 
Den 29 mars diskuterade vi ett antal utvalda motioner till Partikongressen. 
Den 12 april gjorde vi ett besök på Partikongressen på Svenska Mässan. 
Den 26 april kom kongressombudet Robert Hammarstrand och gav sina intryck av kongressen. 
Under hösten har diskussionsklubben inte haft någon aktivitet. 

Minnespromenad med anledning av 100-årsminnet av brödupploppet i Göteborg. 
Fredagen den 5 maj samlades vi på Johannesplatsen för att högtidlighålla 100-årsminnet av 
brödupploppet, som Gösta Carlson skildrat i sin bok med samma namn. Ingemar Berlin berättade 
om händelserna dels vid vår samling på Johannesplatsen och dels vid några aktuella adresser under 
vår promenad Andra Långgatan fram. Promenaden avslutades på Järntorget vid bysten av Dan An-
dersson.  
Inbjudan hade gått ut till både Minnesbibliotekets och Arbetareföreningens medlemmar och vi var 
ett drygt 20-tal personer som slöt upp. Johan Flanke förevigade aktiviteten med foton och ett repor-
tage i Aktuellt i Politiken. Efter avslutad promenad bjöd vi på kaffe med bröd uppe i Minnesbiblio-
tekets lokaler. 
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Studie- och planeringskonferens på Jonsereds herrgård och Partille Arena. 
Onsdagen den 7 juni gjorde styrelsen och resurspersonerna ett studiebesök i Jonsered och Partille. 
På Jonsereds herrgård träffade vi kommunalrådet Eva Carlsson som hälsade oss välkommen och 
visade oss herrgården och trädgården. Hon berättade om hur det var att arbeta som oppositionspoli-
tiker i Partille. Vi träffade även universitetslektor Bengt-Ove Boström som berättade om herrgården 
och om de aktiviteter som Göteborgs Universitet bedriver där. Efter en lite regnig promenad i träd-
gården begav vi oss ner till Jonsereds fabriker, där ett Vägenutkooperativ startat ett hotell och re-
staurang under namnet Le Mat. Efter lunchen berättade Uno Hallgren om kooperativets verksamhet 
och att den personal som arbetar här främst utgörs av personer som står långt från arbetsmarknaden, 
men att man här får möjlighet till arbete och att göra en insats. 
Studiebesöket i Jonsered avslutades med en rundvandring i samhället under sakkunnig guidning av 
Lars-Inge Stomberg från Jonsereds Hembygdsförening. 
Planeringskonferensen avslutades på Partille Arena, där vi guidades runt av Janne Ekblad. Efter 
rundvandringen samlades vi i restaurangen för ett kortare styrelsemöte. 

Arbetsgrupperna 
Måndagsgruppen har främst ägnat sig åt att ta hand om och sortera inkomna bokgåvor. Böckerna 
har sorterats i vad som skall behållas och registreras samt vad som skall lämnas ut som bokgåvor till 
olika föreningar eller lämnas till Myrorna alternativt kasseras. Måndagsgruppen har främst ansvar 
för vårt förråd en halvtrappa upp. 

Onsdagsgruppen har främst ansvar för registrering av de böcker som bedöms tillhöra vårt intresse-
område. Onsdagsgruppen har också gått igenom våra bokhyllor för att rensa ut och avregistrera de 
böcker som inte skall tillhöra minnesbiblioteket.  
Båda grupperna har bestått av såväl styrelseledamöter som resurspersoner.  

Medlemskvällen 
Medlemskvällen genomfördes den 8 november i ABF:s lokaler i Folkets Hus. Temat för kvällen var 
Finlands 100-årsminne som självständigt land. Vi hade bjudit in professor Susanna Fellman som 
gav oss en tillbakablick på Finlands 100-åriga ekonomiska och sociala historia och hur landet har 
lyckats gå från fattigdom och blodiga krig till välstånd och stabil demokrati. Mötet besöktes av ett 
30-tal personer varav några hade en bakgrund som finska arbetskraftsinvandrare. Efter Susannas 
föredrag ställdes många frågor och det blev en mycket intressant diskussion. 

Öppen verksamhet 
Bibliotekslokalerna har under året, liksom tidigare år, ställts till förfogande för aktiviteter som berör 
Minnesbibliotekets medlemmar. Vid dessa tillfällen har det funnits med en eller flera styrelseleda-
möter. 
       
Gåvor och bokdonationer 
Bokdonationer till biblioteket har också under 2017 varit omfattande. Bl.a. har vi tagit emot en stor 
del av den nyligen avlidne författaren Gösta Carlsons boksamling. Många av dessa böcker kan mera 
kategoriseras under rubriken Göteborgiana men vi bedömer att de har en plats hos oss, i vår göte-
borgshylla. 

Minnesbibliotekets märkessamling 
Ove Theliander har lagt ner ett stort arbete med att dokumentera Minnesbibliotekets märkessam-
ling. Alla våra märken finns nu utlagda på vår hemsida med beskrivning av varje enskilt märke. På 



minnesbiblioteket finns också en nyinköpt läsplatta så att man lätt skall hitta en beskrivning över 
våra olika märken. 
Direktlänk till märkessamlingen är: ambmarkessamling.wordpress.com 

Hemsidan 
Minnesbiblioteket har en egen hemsida, som vi efter bästa förmåga försöker hålla uppdaterad. 
Adressen är minnesbiblioteket.wordpress.com 
Förutom sedvanlig information om vår förening har vi under året för varje månad lagt ut en liten 
artikel om Månadens bok, Månadens märke och Månadens historielektion. 
Ansvarig för Månadens bok är Ingemar Berlin, men alla medlemmar är välkomna att bidra med en 
liten recension av en intressant bok ur våra hyllor. 
Ove Theliander ansvarar för Månadens märke och har som alla förstår en gedigen samling av 
märken att välja bland. 
Månadens historielektion består av artiklar ur Ny Tid skrivna av Gösta Carlson och Pelle 
Berglund, ett samarbete mellan Ny Tid och Minnesbiblioteket som tyvärr avbröts i samband med 
nedläggningen av Ny Tid. Även här finns möjlighet för intresserade medlemmar att bidra med nå-
gon intressant historisk artikel. 

Slutord 

Styrelsen kan se tillbaka på ett intressant och innehållsrikt år där vi under hösten också fått admi-
nistrativ hjälp av Åsa Fröberg som arbetstränar hos oss. Vi har också haft en lyckad verksamhet un-
der våren med vår diskussionsklubb som avslutades med minnespromenaden den 5 maj. Diskus-
sionsklubben tog en paus under hösten, men kommer förhoppningsvis fortsätta under våren 2018. 
Inför kommande verksamhetsår kan vi se fram emot en spännande valrörelse där vi från Minnesbib-
liotekets sida förhoppningsvis kan bidraga med våra historiska kunskaper. 

  
 Styrelsen överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för granskning. 

                                                 Göteborg i mars 2017. 
  
……….. …………………….  ………………………….. 

 Sören Björkman                          Kurt Pettersson 

………………………………  ……….………………… 
Arne Olsson                             Ingemar Berlin                    
                                  ………………………… 

              Lennart Nyberg 

 ...................................                              .............................. 
 Christina Holmqvist  Ralph Utbult 

....................................                  …………………      ………………… 
  Bengt-Inge Bengtsson         Lena Sällström          Peter Persson          
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